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 nr. 266 251 van 4 januari 2022 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 31 mei 2021 heeft 

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 

29 april 2021. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 oktober 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 december 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VANDEWALLE loco advocaat 

B. SOENEN en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

U bent een Iraans staatsburger van Koerdische origine, afkomstig uit Kamyaran. U studeerde voor 

softwareingenieur aan de universiteit, achtereenvolgens in Kermanshah en Sanadaj. Op een dag vroeg 

u tijdens de les in het Koerdisch aan uw medestudenten of er iemand een pen voor u had. U werd 

meteen terechtgewezen door de docent, nochtans zelf ook een Koerd. Hij zei dat niemand in de klas het 

recht had om Koerdisch te spreken en dat wie het toch deed, kon vertrekken. Daarop stond u op en 

verliet het lokaal. Daarna sprak uw vriend en medestudent, X (…), u aan. Hij was onder de indruk van 

en toonde respect voor de manier waarop u voor uw moedertaal was opgekomen. Enige tijd later begon 

X u te vertellen over de Democratische Partij van Koerdistan. Op een avond, eind bahman 1393 

(Perzische kalender, stemt overeen met februari 2015 volgens de Gregoriaanse kalender) nam hij u 
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zonder vooraf iets te zeggen mee naar de boomgaard van zijn familie, waar hij een afspraak had met 

vier peshmerga’s en nog twee andere personen. De strijders overhandigden aan Milad en aan de twee 

anderen een cd en een pamflet. Ze zeiden dat het bijna nieuwjaar was en vroegen jullie om deze te 

kopiëren en te verspreiden. U hielp Milad hierbij. U hield zich vooral bezig met het kopiëren van cd’s en 

Milad met het kopiëren van pamfletten. Vervolgens verspreidden jullie deze cd’s en pamfletten. Jullie 

gooiden deze ‘s nachts willekeurig in de tuinen van huizen. Gedurende drie jaar had u per jaar vijf of zes 

ontmoetingen, telkens naar aanleiding van een belangrijke dag voor de partij, met peshmerga, waarna 

Milad en u cd’s en pamfletten over deze gebeurtenissen kopieerden en verspreidden. Per gelegenheid 

gingen jullie vier of vijf nachten op pad en verdeelden daarbij in totaal ongeveer 1500 cd’s en 

pamfletten. Op een dag in de maand Azar 1396 (novemberdecember 2017) had u ’s morgens 

afgesproken met Milad om samen boodschappen te doen die u die avond zou meenemen voor de 

peshmerga’s. Toen hij niet kwam opdagen belde u hem. Hij nam niet op. U probeerde hem vervolgens 

te bereiken op zijn andere nummer. Zijn telefoon stond uit. Daarna belde u naar hem thuis. Zijn moeder 

vertelde in tranen dat hij die ochtend was meegenomen door ettelaat (ministerie van inlichtingen). 

Daarop verliet u uw werk. U vroeg uw vader u te komen halen. Toen u uw vader inlichtte over wat er 

gebeurd was, raadde hij u aan zich schuil te houden. U had van Milad een simkaart gekregen met 

daarop een nummer dat u kon bellen in geval van nood. U diende zich bij de persoon aan de andere 

kant van de lijn te identificeren aan de hand van een code. Vervolgens schetste u kort de situatie. Dan 

ontving u een sms met een ander nummer. U belde dit nummer en legde opnieuw kort uw situatie uit. 

Enkele minuten later ontving u een sms met de boodschap zich naar Urumiyeh te begeven. Eenmaal 

daar aangekomen keerde uw vader terug naar huis en kreeg u verdere instructies om de smokkelaar te 

ontmoeten die u naar Turkije hielp vluchten. Enkele dagen na uw vertrek – u bevond zich op dat 

moment in Turkije – kwamen een aantal agenten van ettelaat in burger naar uw ouderlijke woning. Zij 

doorzochten het huis en namen uw laptop, uw shenasnameh, uw melli-kaart en een boek over de 

geschiedenis van de Democratische Partij van Koerdistan, dat u van een peshmerga cadeau had 

gekregen, mee.  

U kwam op 14 december 2017 in Italië aan. Twee weken later reisde u door naar Duitsland. U diende er 

een verzoek om internationale bescherming in. U werd conform de Dublinrichtlijn voor de behandeling 

van uw verzoek doorverwezen naar Italië. Wegens uw slechte ervaringen aldaar wenst u echter niet 

naar Italië terug te keren. In Duitsland nam u deel aan een bijeenkomst van de KDP ter gelegenheid van 

de 72ste verjaardag van de stichting van uw partij. 

Op 11 september 2018 kwam u in België aan. Op 17 september 2018 diende u hier een verzoek om 

internationale bescherming in. In geval van terugkeer naar Iran vreest u gearresteerd te worden door 

ettelaat, vervolgens in de gevangenis te belanden en uiteindelijk geëxecuteerd te worden. 

Ongeveer een jaar voor uw eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal werd uw 

vader eenmaal meegenomen door ettelaat en een dag lang ondervraagd over u. In dezelfde periode 

werd hij nog tweemaal opgeroepen door ettelaat. Opnieuw werd hij ondervraagd over u en in het 

bijzonder over uw verblijfplaats. Toen hij recent een internationaal rijbewijs wilde aanvragen, een 

verzoek waarover ettelaat dient te gaan, werd hem dit geweigerd. Er werd hem geen reden meegedeeld 

maar u bent er zeker van dat het met u te maken heeft. 

Uw partij heeft geen afdeling in België. U nam contact op met de KDPI. Door de coronamaatregelen 

worden er momenteel geen fysieke activiteiten gehouden. Wel nam u deel aan drie zoommeetings, 

georganiseerd door de KDPI. 

Op 9 augustus 2019 diende uw zus F. (…) (O.V. 8.894.859) een verzoek om internationale bescherming 

in België in. 

U bent in het bezit van een kopie van uw shenasnameh (geboorteboekje) en kart-e melli (nationale 

kaart). Ter ondersteuning van uw verzoek legde u volgende documenten neer: een aanbevelingsbrief 

van de Duitse afdeling van de KDP d.d. 8 juli 2019; foto’s van u tijdens een bijeenkomst van de KDP in 

Duitsland ter gelegenheid van de 72ste verjaardag van de stichting van uw partij; verscheidene 

foto’s/screenshots van uw deelname aan zoommeetings van de KDPI; een nieuwsbericht over Heydar 

Ghorbani, een ver familielid van u die in Iran beschuldigd en ter dood veroordeeld werd wegens 

activiteiten voor de KDPI; en een internetartikel d.d. 9 juli 2020 over de steekpartij waarvan KDPI-activist 

Sadegh Zarza het slachtoffer werd in Nederland waarmee u wil aantonen dat het Iraanse regime ook 

aanslagen pleegt op (Koerdische) opposanten in het buitenland. 

B. Motivering 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de 

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere 

procedurele noden kunnen worden aangenomen. Uit uw verklaringen blijkt dat u met problemen aan de 

sinussen en met ademhalingsproblemen kampt maar tevens blijkt dat u in staat bent om de motieven 

van uw verzoek toe te lichten in een persoonlijk onderhoud. Bijgevolg werden er u geen specifieke 

steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan 
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worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden 

kunt voldoen aan uw verplichtingen. 

Na grondig onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het 

administratieve dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiaire 

beschermingsstatuut kan toekennen. 

Vooreerst moet worden vastgesteld dat u aanvankelijk verzweeg dat uw zus F. (…) zich in België 

bevond. Zo stelde u in uw eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS dat zij zich in Sanandaj, Iran 

bevond (CGVS I, p. 8). Pas toen u tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud verscheidene vragen 

gesteld werden over uw zus, gaf u toe dat zij toen al een jaar in België verbleef. U legde uit dat u op 

vraag van de partij uit veiligheidsoverwegingen deze informatie had achtergehouden (CGVS II, p. 2). 

Een dergelijke uitleg volstaat allerminst ter rechtvaardiging van het initieel achterhouden van informatie. 

Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van 

herkomst mag immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij reeds van bij de aanvang van de procedure 

waarheidsgetrouwe verklaringen aflegt over zijn identiteit, nationaliteit, relevante gegevens van de 

naaste familieleden en asielmotieven. Deze vaststelling ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid. 

Vervolgens dient gewezen op een aantal merkwaardigheden met betrekking tot uw beweerde politieke 

activiteiten in Iran. Zo is het frappant dat Milad u in vertrouwen nam en u beetje bij beetje over de KDP 

vertelde, u overtuigde om zelf samen met hem politiek actief te worden en dat u drie jaar lang samen 

met hem politieke activiteiten op het getouw zette, maar dat u niet kon zeggen hoe Milad zelf in 

aanraking met de partij was gekomen (CGVS II, p. 13). Daarnaast is het bevreemdend dat u, 

niettegenstaande de peshmerga’s Milad en u hadden opgedragen een goed plan uit te werken, 

voorzichtig te zijn en zorg te dragen voor zichzelf, stelde dat jullie geen bepaald plan hadden bij het 

verspreiden van cd’s en pamfletten (CGVS I, p. 13-15). Gelet op uw verklaring dat u dergelijke activiteit 

gedurende drie jaar vijf of zes keer uitoefende en telkens ongeveer 1500 cd’s en pamfletten 

verspreiden, bevreemdt deze uitspraak des te meer. In dit verband is het, gelet op enerzijds deze 

verklaringen van de peshmerga’s en anderzijds gelet op het risico op vervolging in Iran wegens 

betrokkenheid bij Koerdische oppositiepartijen, weinig aannemelijk dat u thuis een boek van de 

Koerdische Democratische Partij, dat u overigens niet kan lezen, bewaarde (CGVS I, p. 6-7). Hierop 

gewezen onderschreef u het risico dat hieraan verbonden was. U voegde daaraan toe dat u nooit had 

gedacht dat u op een dag zou moeten vluchten en dat het regime uw woning zou doorzoeken (CGVS II, 

p. 14). Deze uitleg volstaat niet om uw handelen te rechtvaardigen. Verder moet worden vastgesteld dat 

u geen enkel geloofwaardig begin van bewijs van uw politieke activiteiten in Iran aanbracht. 

Vervolgens schieten uw verklaringen over de situatie in Iran na uw vertrek schromelijk tekort. U had 

geen idee hoe de Iraanse autoriteiten bij Milad terecht zijn gekomen. U had ook geen enkel nieuws over 

hem. U stelde geen contact te hebben met zijn familie of omgeving. U gaf toe dat u wel contact zou 

kunnen leggen maar dat u zulks niet deed omdat het gevaarlijk is voor uw en zijn familie en dat zijn 

familie het niet fijn zal vinden dat iemand naar hun zoon komt vragen (CGVS I, p. 17-18). Deze uitleg 

rechtvaardigt uw nalaten allerminst. Gelet op het voorhanden zijn van allerlei individuele en anonieme 

communicatiemiddelen (GSM, internet, fax....), had u immers de mogelijkheid om andere vrienden die 

volledig los staan van de door u aangehaalde problematiek, te contacteren met het verzoek om de stand 

van zaken voor u na te gaan. Verder wist u niet of Milads familie een advocaat onder de arm heeft 

genomen of waar hij wordt vastgehouden. Gevraagd of er over de arrestatie en/of verdwijning van Milad 

ooit iets naar buiten werd gebracht door uw partij of in Koerdische media, stelde u dat zulks niet het 

geval was. Uw uitleg dat van sommige mensen niets in het nieuws komt omdat de familie dat niet wil en 

dat als het in de media van de partij verschijnt het dan nog zwaarder wordt van de familie (CGVS I, p. 

24), snijdt weinig hout. Ten eerste gaf u gaan geen enkel contact te hebben met de familie van Milad en 

kan u bijgevolg dus ook niet weten of de familie al dan niet ruchtbaarheid wenst te geven aan de zaak 

van hun zoon. Ten tweede vormt aandacht van de partij of van de media een mogelijke manier om druk 

uit te oefenen op het Iraanse regime. Aangezien de autoriteiten via Milad bij u terecht zouden gekomen 

zijn, en zijn situatie zeer relevant is voor de situatie voor u in Iran, getuigt dit van een manifest gebrek 

aan interesse in de huidige situatie voor u in Iran. Van een verzoeker kan nochtans redelijkerwijze 

verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die 

verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas. 

Ook over uw eigen situatie kon u slechts weinig vertellen. U had geen enkel idee hoe de autoriteiten bij 

u terecht gekomen zijn. (CGVS I, p. 17). Noch u noch uw familie nam een advocaat om te informeren 

naar de stand van zaken in het dossier tegen u (CGVS, p. 24). Bijgevolg overtuigt uw verklaring dat er 

geen gerechtelijke procedure tegen u in Iran loopt omdat de autoriteiten op de hoogte zijn van uw vlucht 

naar het buitenland (CGVS I, p. 8-9) niet. Het feit dat u er zo zeker van bent dat er geen gerechtelijke 

procedure tegen u loopt komt overigens zeer bevreemdend over aangezien u zich niet of nauwelijks 

geïnformeerd heeft. Het gegeven dat u zich geen moeite hebt getroost om naar de stand van zaken in 
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een dossier tegen u te informeren tonen andermaal een gebrek aan interesse in de situatie voor u in 

Iran aan. 

Voorts moet worden opgemerkt dat uw kennis van uw partij ook eerder beperkt bleek. Niettegenstaande 

u gedurende drie jaar lang vijf of zes keer per jaar peshmerga’s zou hebben ontmoet, bleek u de naam 

van de gewapende vleugel van uw partij niet te kennen (CGVS I, p. 23). Voorts is het merkwaardig dat u 

nog nooit gehoord had van een Koerdische milieurechtenactivist en een Koerdische 

vrouwenrechtenactiviste die allebei in Sanandaj, uw stad, werden opgepakt in 2020 en aan wiens zaken 

aandacht werd besteed op de website van uw partij. Ook de namen van twee vooraanstaande 

vertegenwoordigers van uw partij zegden u niets. Opmerkelijk is ook dat u niet kon zeggen waar in 

Europa de partij haar (Europese) hoofdkwartier heeft. U bleek evenmin op de hoogte van het bestaan 

van de verschillende partijlogo’s doorheen de geschiedenis van de partij (CGVS II, p. 11). Hoewel u 

weliswaar enige notie had van het ideeëngoed van uw partij, verbaasde het toch dat u belangrijke 

strijdpunten zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, zowel in de maatschappij als in de familiecontext, 

de scheiding tussen religie en staat, en opkomen voor de sociale en economische belangen van 

arbeiders niet noemde (CGVS II, p. 12). 

Bovenstaande vaststellingen zetten de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas volledig op de helling. 

De elementen die wijzen op uw tekort aan geloofwaardigheid zijn bovendien van die aard dat ze het 

onmogelijk maken om zicht te krijgen op uw werkelijke achtergrond of reële situatie, meer bepaald om 

de redenen waarom u uw land verlaten hebt, op uw eventuele relaties met de autoriteiten van uw land 

van herkomst en op het eventuele risico op vervolging. Ze zijn tevens van die aard dat zij een 

beoordeling van het risico van vervolging ten gevolge van uw in België gevoerde activiteiten onmogelijk 

maken. Het is immers voor dit laatste van primordiaal belang een reëel en geloofwaardig beeld te 

hebben van uw achtergrond, uw eventuele relaties met de autoriteiten en uw vroeger verrichte 

activiteiten. Door uw ongeloofwaardige verklaringen inzake uw vluchtmotieven maakt u die beoordeling 

onmogelijk. 

Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op 

vervolging/ moeilijkheden en de ernst van die vervolging/moeilijkheden van cruciaal belang. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met de beoordeling van de activiteiten ontwikkeld in het gastland door de 

overheden van het land van herkomst. Enkel indien de aangehaalde activiteiten leiden tot een 

toeschrijving van een dissidente overtuiging door bovenvermelde overheden is er sprake van een reëel 

risico op vervolging en/of moeilijkheden in het land van herkomst. Het is niet aannemelijk dat activiteiten 

ontwikkeld na de vlucht leiden tot een reëel risico indien de overheden in het land van herkomst er niet 

van op de hoogte zijn of indien het opportunistische karakter van voornoemde activiteiten voor eenieder 

duidelijk is met inbegrip van de nationale overheden. 

In dit verband kan erop gewezen worden dat uw activiteiten voor de KDP in Europa, zeer gelimiteerd 

blijken te zijn. 

U verblijft sinds eind 2017 in Europa. U nam slechts deel aan één fysieke activiteit, een bijeenkomst van 

de KDP in Duitsland ter gelegenheid van de 72ste verjaardag van de stichting van uw partij U stelde 

weliswaar dat uw partij geen afdeling heeft in België, dat u contacten legde met de KDPI en dat er door 

corona geen fysieke activiteiten kunnen georganiseerd worden (CGVS I, p. 20-21; II, p. 9), doch deze 

uitleg kan slechts weinig overtuigen. Van de verantwoordelijke van uw partij in België kon u enkel de 

voornaam, Khaled, noemen. Ook al verblijft u al meer dan twee jaar in België, u hebt hem nog nooit 

ontmoet (CGVS II, p. 6-7). 

Voorts nam u deel aan drie zoommeetings van de KDPI en een demonstratie voor de Iraanse 

ambassade georganiseerd door de Koerdische partij PJAK. Hierbij kan vooreerst worden opgemerkt dat 

nergens uit de door u neergelegde foto’s blijkt dat u op de betoging meer was dan een gewone 

deelnemer. Daarenboven is het op z’n minst vreemd dat u als KDP-er deelneemt aan activiteiten van 

concurrerende Koerdische partijen zoals KDPI en PJAK, wat weinig ideologische vastheid verraadt. Hoe 

dan ook, op basis van uw zeer beperkte activiteiten kan bezwaarlijk aangenomen worden dat u hierom 

bij terugkeer naar Iran het risico zou lopen op vervolging of het lijden van ernstige schade. Uit de 

beschikbare informatie blijkt immers dat de Iraanse autoriteiten weinig aandacht aan terugkerende 

verzoekers om internationale bescherming schenken en dat ze evenmin veel aandacht hebben voor wat 

de verzoekers in het buitenland hebben gezegd, gedaan of op internet hebben gezet. Echter, personen 

die al een verhoogd risicoprofiel hadden – u heeft dit echter, gelet op de ongeloofwaardigheid van uw 

asielrelaas, niet aannemelijk gemaakt –, lopen bij terugkeer een groter risico om in de aandacht van de 

Iraanse autoriteiten te komen. 

De door u aangebrachte documenten zijn niet van die aard bovenstaande appreciatie te wijzigen. Uw 

identiteit en nationaliteit staan niet ter discussie. De aanbevelingsbrief van de partijafdeling in Duitsland 

vermag niet uw politieke activiteiten in Iran aan te tonen. Om bewijskrachtig te zijn, dienen documenten 

immers een geloofwaardig en coherent relaas te schragen quod non in casu. De foto’s van de 

bijeenkomst van de partij in Duitsland en de foto’s/screenshots van uw deelname aan zoommeetings 
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van de KDPI geven slechts aan dat u in Duitsland en België aan enkele politieke activiteiten hebt 

deelgenomen. Zoals supra reeds op gewezen hebt u geenszins aangetoond een verhoogd risicoprofiel 

te hebben. De nieuwsberichten over Heydar Ghorbani en Sadegh Zarza hebben geen betrekking op u 

persoonlijk. 

Voor wat betreft het gegeven dat in hoofde van uw zus een beslissing van erkenning van hoedanigheid 

van vluchteling werd genomen, dient erop gewezen het loutere feit dat u een gezinslid bent van een 

begunstigde van internationale bescherming geen gevolg heeft voor uw verzoek om internationale 

bescherming en u niet automatisch recht geeft op een internationale beschermingsstatus daar u geen 

concrete elementen aanbrengt waaruit zou blijken dat er omwille van uw familieband een gegronde 

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in uw hoofde zou bestaan. 

Elk verzoek om internationale bescherming dient immers op individuele basis te worden beoordeeld, 

waarbij wordt rekening gehouden met de persoon van de verzoeker, de specifieke gegevens van het 

dossier en de algemene situatie in het land van herkomst op het ogenblik van de beslissing aangaande 

het verzoek om internationale bescherming. Noch de Conventie van Genève, noch de Europese 

regelgeving (zie HvJ, 4 oktober 2018, zaak C-652/16) noch de Belgische wetgeving verplichten de 

Belgische asielinstanties om een internationale beschermingsstatus toe te kennen aan een familielid 

van een begunstigde van internationale bescherming louter op basis van zijn familieband met deze 

persoon. 

In haar arrest van 4 oktober 2018, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie herhaald en 

benadrukt dat de richtlijn 2011/95/EU, zogenaamd ‘Kwalificatie (herschikking)’ de toekenning van 

internationale bescherming uitdrukkelijk voorbehoudt aan personen bedoeld in de richtlijn : de personen 

die een gegronde vrees voor persoonlijke vervolging hebben en de personen die een persoonlijk reëel 

risico op ernstige schade lopen. Dit is niet het geval wat u betreft, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het 

staat u vrij gebruik te maken van de geëigende procedures die mogelijk kunnen leiden tot een 

verblijfsrecht in België op basis van uw gezinssituatie. 

C. Conclusie 

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor 

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2. Het verzoekschrift 

 

2.1. Verzoeker beroept zich in wat zich aandient als een enig middel op de: 

“- Schending van het artikel 1 van de Vreemdelingenwet ; 

- Schending van het artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet ; 

- Schending van het art. 48/4 van de Vreemdelingenwet ; 

- Schending van het art. 48/6 van de Vreemdelingenwet ; 

- Schending van het art. 57/1 van de Vreemdelingenwet ; 

- Schending van het art. 57/6 van de Vreemdelingenwet ; 

Schending van het artikel 57/5quater van de Vreemdelingenwet ; 

- Schending van de rechten van het kind zoals onder meer opgenomen in het art. 22bis van de 

Grondwet en in het artikel 24 van het EU Handvest ; 

- Schending van het art. 62 Vreemdelingenwet - de schending van de materiële motiveringsverplichting ; 

- Schending van het zorgvuldigheids-, redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel.” 

 

Verzoeker vangt zijn betoog aan met een aantal algemene, theoretische beschouwingen inzake de 

artikelen 48/3, 48/4 en 48/6 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet), de 

zorgvuldigheidsplicht, het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel, de formele en de materiële 

motiveringsplicht en de bewijslast in en de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming.  

 

Met betrekking tot de motivering inzake het verzwijgen van informatie inzake zijn zus, betoogt verzoeker 

voorts: 

“De verzoeker heeft echter niet verzwegen dat hij een zus had. Hij heeft aanvankelijk niet vermeld dat 

ze in België was, dat is een feit. 

Niettemin kan dit geen afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van het relaas van de verzoeker. 

Immers, de zus van verzoeker vertelde zelfs niét dat ze een broer had. 

Dat de raadsman van de verzoeker graag de notities van het onderhoud van de zus had voorgelegd 

maar niettegenstaande dat dit gevraagd werd, de notities van haar laatste gehoor niet werden 

overgemaakt. 

Dat zij geloofwaardig werd bevonden en erkend werd als vluchteling. 
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Dat het niet zeggen dat familielid in België verblijft de geloofwaardigheid van het relaas dus blijkbaar niet 

kan aantasten. Hierover anders beslissen in gelijkaardige (en zelfs minder vergaande) gevallen zou 

leiden tot willekeur.” 

 

Verzoeker geeft andermaal een algemene en theoretische uiteenzetting aangaande de bewijslast in en 

de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming. Vervolgens benadrukt hij dat hij maar 

liefst drie keren werd gehoord en op geen enkel punt inconsistent was.  

 

Tevens stelt verzoeker dat hij van de notities van het derde persoonlijk onderhoud, ondanks dat hij 

hiervan een kopie opvroeg, geen kopie ontving, waardoor hij hierover geen opmerkingen kon maken.  

“Nochtans was het verkrijgen van de nota's uiterst belangrijk. 

Immers, er moesten een heel aantal belangrijke zaken gecorrigeerd worden n.a.v. het verkrijgen van de 

notities van het eerste interview. 

Zo had de OP overal KDPI opgeschreven i.p.v. KDP. Dit zijn geheel andere partijen... 

Verzoeker merkte op: 

"Overal KDPI geschreven maar ik ben van KDP en ik heb dat een paar keer gezegd. Ik ben van 

koerdistan democratische partij 

Ook onder meer op pag 12, 13, 17: KDPI moet KDP zijn." 

In dit opzicht wenst verzoeker te wijzen op de rechtspraak van Uw Zetel: 

(…) 

Artikel 57/5quater Vw bepaalt dan ook duidelijk en ondubbelzinnig dat een verzoeker om internationale 

bescherming of zijn advocaat schriftelijk een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud kan 

aanvragen teneinde bemerkingen te kunnen geven. 

Het CGVS wacht om een beslissing te nemen en houdt rekening met deze opmerkingen wanneer: de 

kopie binnen twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud wordt gevraagd, en de opmerkingen binnen 

acht werkdagen na de betekening van de kopie bij het CGVS zijn. 

Dat de notities op het einde van het interview werden opgevraagd en dit binnen de wettelijke termijn viel. 

Dat artikel 57/5 quater Vw werd geschonden. 

Dat dit een substantiële onregelmatigheid betreft en de beslissing om die reden alleen reeds dient te 

worden vernietigd.” 

 

Verzoeker gaat verder in op zijn politieke activiteiten in Iran. Dienaangaande doet hij gelden: 

“Dat verzoeker niet weet hoe zijn vriend in contact kwam met de partij doet geen afbreuk aan zijn 

geloofwaardigheid. 

Personen komen steeds via anderen in contact met de partij. Via - via, dat weet de verzoeker. Dat hij 

Milad niet heeft uitgevraagd over wie precies kan geen invloed hebben op de geloofwaardigheid van de 

politieke activiteiten. Het zou ook riskant geweest zijn om dergelijke informatie zo maar vrij te geven. 

Met "geen plan" hebben bedoelde verzoeker dat ze hun activiteiten aanvatten rond de data die mijlpalen 

betekenen voor de partij maar dat het afging van de drukte of ze konden overgaan tot effectieve de 

verspreiding van CD's en pamfletten. 

Er kon dus geen concreet plan worden opgemaakt in die zin van dat het er steeds van afging of het op 

dat moment druk was of niet, er mensen in de buurt waren of niet. 

Dat verzoeker een boek van de KDPI thuis bewaarde doet geen afbreuk aan zijn politieke activiteiten 

maar zou zijn politieke activiteiten nu net moeten ondersteunen. Verzoeker heeft het boek gekregen en 

zou het niet uit zichzelf hebben opgezocht. 

Dat verzoeker geen begin van bewijs kan voorleggen over zijn politieke activiteiten in Iran kan niet tegen 

hem worden gebruikt. Verzoeker deed de activiteiten immers in het geheim.” 

 

Omtrent de situatie in Iran na zijn vertrek, geeft verzoeker aan: 

“Het CGVS verwacht van de verzoeker dat hij gaat rondneuzen en zoeken achter gevoelige informatie 

terwijl zijn vriend gearresteerd en veroordeeld werd omwille van dezelfde feiten. 

Verzoeker wil uiteraard niet dat men zou te weten komen waar hij verblijft of een spoor naar hem zou 

kunnen leiden. Zo als blijkt uit de objectieve landeninformatie gaan Iraanse autoriteiten immers actief 

opposanten opsporen zelfs als zij zich in het buitenland bevinden (zie verder). 

Verzoekers was overigens op de vlucht en bevond zich in het buitenland. Het is dus helemaal niet zo 

gemakkelijk om in die positie informatie in te winnen over Milad en het dossier dat tegen de verzoeker 

loopt. 

Bij het gegeven dat de verzoeker aanhaalde dat er geen gerechtelijk onderzoek tegen hem loopt dient te 

worden opgemerkt dat verzoeker wel heeft gezegd dat er een dossier tegen hem loopt. 
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De verzoeker weet dus dat er op niveau van de inlichtingendienst een dossier lopende is tegen hem en 

dat er in dit kader een huiszoeking werd gedaan. Verzoeker bevestigt dus dat er een onderzoek is maar 

noemt dit dus geen 'gerechtelijk' onderzoek. 

Het in een onderzoek van de inlichtingendienst. 

Het is dan ook niet nuttig om te informeren hiernaar omdat zolang het dossier op het niveau van de 

inlichtingendienst inzage of dergelijke onmogelijk is. 

Dat de verzoeker inmiddels wel meer informatie heeft verkregen omtrent het lot van Milad (zie verder).” 

 

Vervolgens gaat verzoeker in op zijn kennis over de partij. In dit kader voert hij aan: 

“Volgens het CGVS zou de kennis van de verzoeker over de partij beperkt zijn. 

Verzoeker is ernstig gegriefd door deze bewering. Verzoeker kon op alle vragen over de partij 

antwoorden. 

Slechts een 2-tal vragen kon hij niet beantwoorden: 

Hoe de gewapende vleugel van de KDP noemt ; 

Waar het hoofdkwartier van de partij is in Europa. 

Verzoeker heeft wel de naam van de gewapende vleugels gegeven overigens, maar niet specifiek 

genoeg, hij noemde het meer algemeen "peshmerga's". 

Verzoeker houdt daarnaast vol dat de KDP geen hoofdkwartier heeft in Europa en dat hij de vraag dus 

juist heeft beantwoord. De KDPI heeft een hoofdkwartier in Frankrijk, meer bepaald Parijs. 

Dat de verzoeker niet weet hoe de oude logo's van de partij eruit zagen kan niet tegen hem gebruikt 

worden, dit is een zeer vergaande vraag. 

Verzoeker heeft daarenboven weldegelijk de belangrijkste strijdpunten van de partij genoemd: 

(…) 

Dat verzoeker de namen van de milieurechtenactivist en de vrouwenrechtenactiviste die allebei in de 

stad van de verzoeker werden opgepakt in 2020 en waarover gepubliceerd werd op de site van de KDP 

niet kent valt tevens te relativeren. 

Vooreerst verschijnt er dagelijks zeer veel informatie op de website van de KDP. Overigens heet de 

verzoeker in België voornamelijk contact met KDPI leden zoals hij duidelijk heeft uitgelegd. 

Dat verzoeker al jaren terug Iran heeft verlaten en hem niet kan worden verweten dat hij incidenten die 

in 2020 in zijn stad hebben plaatsgevonden niet kent. 

Daarenboven betreffen het activisten wie opgepakt werden omwille van hun activisme en betreffen het 

geen leden van de KDP. Zij werden niet opgepakt omwille van hun politieke activiteiten, de KDP heeft 

louter over hen gepubliceerd. Verzoeker kan niet weten wie er allemaal wordt opgepakt na zijn vertrek in 

Iran! 

Deze vraag kan niet als relevant worden beschouwd. 

Dat de argumenten van het CGVS de geloofwaardigheid van de verzoeker niet op de helling kunnen 

zetten. 

De verzoeker is consistent en geloofwaardig.” 

 

Verzoeker gaat verder in op zijn activiteiten nadat hij Iran verliet. Hierover doet hij gelden: 

“Daarenboven, zelfs in geval de activiteiten in Iran niet kunnen worden geloofd dient niettemin worden 

vastgesteld dat verzoeker politieke activiteiten heeft verricht in het buitenland. 

Dat verzoeker hierdoor alleen reeds een gegronde vrees voor vervolging kan bezitten t.a.v. het land van 

herkomst. 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de verzoeker twee foto's heeft neergelegd over zijn 

aanwezigheid tijdens samenkomst van de KDPI voor een herdenking in Duitsland. Op de foto's is te zien 

hoe de verzoeker in het openbaar een speech heeft op die samenkomst. 

Dat alleen al door die activiteit verzoeker zou kunnen vervolgd worden door de Iraanse autoriteiten; en 

minstens als refugié sur place kan worden beschouwd. 

De rechtspraak beaamt dat zelfs al mocht er een opportunistisch karakter aan de deelname van de 

activiteit verbonden zijn een verzoeker nog steeds in het land van herkomst worden blootgesteld aan 

vervolging : zie Serge Bodart, La protection international des réfugies en Belgique, 2008, 185 en EHRM 

30.05.2017 A 11. Zwitserland. 

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat de rol op de bijeenkomst van verzoeker bewust lijkt te zijn 

verzwegen in de beslissing van het CGVS. 

In de beslissing staat te lezen dat de deelname aan activiteiten van verzoeker beperkt zou zijn. Doch 

vermeldt men niet dat verzoeker effectief gespeecht heeft op dit event, hetgeen zijn betrokkenheid bij de 

partij althans wel aantoont. 

Verder heeft verzoeker ook aan andere activiteiten van andere partijen deelgenomen, partijen die 

eveneens opkomen voor de rechten van de Koerden. De reden hiertoe is dat verzoeker wel verder zijn 
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ideologieën wenst uiten en zijn politieke activiteiten wenst verder te zetten maar er is geen afdeling van 

de KDP in België. 

Zo nam verzoeker deel aan een demonstratie van de PJAK en aan zoommeetings van de KDPI. 

Het is fout te concluderen dat het eigenaardig is dat verzoeker deelneemt aan activiteiten van andere 

partijen. Zoals gesteld, zijn er heel veel raakpunten binnen de partijen en komen ze allemaal op voor de 

Koerden. Het zijn niet de partijen van de verzoeker maar binnen België is het enige mogelijkheid om zijn 

ideologieën te kunnen uiten en grotendeels gelijkgezinden te kunnen ontmoeten. 

Door de deelname aan politieke activiteiten (in het buitenland) heeft verzoeker als Koerd een hoog 

risicoprofiel. 

Verzoeker loopt weldegelijk risico op vervolging/ernstige schade bij terugkeer.” 

 

Verzoeker vestigt voorts de aandacht op de neergelegde documenten. Hij betoogt: 

“Er dient te worden opgemerkt dat de verweerster bizarre maatstaven heeft genomen om de 

geloofwaardigheid van de verzoeker te beoordelen. 

In eerste instantie moeten de voorgelegde documenten worden onderzocht om de geloofwaardigheid 

van verzoeker te kunnen beoordelen. 

Verzoeker heeft verschillende bewijsstukken voorgelegd in het kader van zijn asielverzoek. 

Een belangrijk document is de aanbevelingsbrief van de partijafdeling in Duitsland. De echtheid van dit 

document wordt niet betwist. 

Inderdaad, zoals het CGVS stelt, toont dit niet aan dat de verzoeker politieke activiteiten uitoefende in 

Iran. 

Niettemin toont de brief overduidelijk aan dat verzoeker banden heeft met de KDP en dit heeft dan weer 

tot gevolg dat het gegeven dat verzoeker politieke activiteiten uitoefende in Iran geloofwaardig kan zijn. 

Er is immers effectief een link met de partij. 

Het CGVS maakt een fout te stellen dat de brief weinig bewijswaarde zou hebben omdat het een niet 

geloofwaardig relaas ondersteunt. 

Verzoeker wenst erop te wijzen dat een document niet alle bewijswaarde mag ontnomen als het een 

zogenaamd niet geloofwaardig relaas ondersteunt vermits in het andere geval elk document nutteloos is 

indien niet onderzocht wordt of de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig relaas kan worden 

hersteld (RVV 29.01.01.2013 en RVV 18.05.2016). 

Daarnaast moeten de foto's de deelname van verzoeker aan politieke activiteiten in het buitenland. De 

verzoeker speecht zelf op een bijeenkomst. 

De verzoeker is geloofwaardig en zijn relaas wordt onderbouwd met bewijskrachtige documenten! De 

echtheid van deze foto's wordt niet betwist! 

Daarnaast worden de voorgelegde nieuwsberichten worden geponeerd als niet relevant. 

Niettemin gaat één artikel over een het lot van een familielid van de verzoeker vanwege zijn banden met 

de KDP. Verzoeker heeft dit uitgelegd tijdens het persoonlijk onderhoud.” 

Verzoeker geeft verder enkele algemene, theoretische beschouwingen inzake de bewijslast in en de 

beoordeling van verzoeken om internationale bescherming en voert aan: 

“Met het artikel betreffende Heydar Ghorbani staaft verzoeker zijn vrees door het lot van een familielid 

aan te tonen. 

Met het andere artikel toont verzoeker het lot van een persoon aan in herkomst land aan met 

'gelijkaardige' problemen - tevens relevant voor het objectief element van de vrees van verzoeker. 

Uit een recent ambtsbericht van de Nederlandse overheid dd. februari 2021 blijkt dat minderheden en 

sympathisanten van oppositiepartijen actief vervolgd worden in Iran, en zelfs de doodstraf krijgen. Ze 

worden zelfs opgespoord in het buiteland. De Iraanse autoriteiten zijn dus actief op zoek naar mensen 

die deelnemen aan activiteiten. 

(zie file:///C:/Users/User/Downloads/Algemeen-ambtsbericht-lran-2021-02.pdf). 

Het CGVS is niet zorgvuldig te noemen en heeft de voorgelegde documenten en de objectieve 

landeninformatie onvoldoende onderzocht.” 

 

Verzoeker stelt vervolgens dat hij, naar aanleiding van de negatieve beslissing, zijn uiterste best heeft 

gedaan om nog bijkomende documenten te verzamelen om zijn vluchtrelaas te staven.  

“Verzoeker wenst volgende documenten toe te voegen: 

- Een artikel gepubliceerd op de site van de mensenrechtenorganisatie Hengaw omtrent Milad (met 

foto); 

Foto's van verzoeker met Milad ; 

Foto van verzoeker in Koerdische kledij ; 

Oproepingsbrief voor zijn vader. 

Dat dit belangrijke documenten zijn die de geloofwaardigheid van het relaas van de verzoeker 

ondersteunen. 
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In het artikel omtrent Milad staat alles zo vermeld zoals de verzoeker heeft aangehaald in zijn gehoor. 

Milad werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. 

Het artikel werd gepubliceerd door een mensenrechtenorganisatie die zich bezig houdt met de 

vervolging van Koerden, leden van oppositiepartijen en mensenrechtenactivisten aan te kaarten en 

openbaar te maken. De site is duidelijk actief; 

(…) 

Het artikel gaat gepaard met een foto van Milad. 

Verzoeker legt verschillende foto's van zichzelf voor met Milad doorheen de jaren in Iran. Het is duidelijk 

te zien dat de persoon op de foto's met verzoeker dezelfde is als de persoon die op de foto bij het 

krantenartikel staat. 

Dit zijn bewijsstukken die niet kunnen worden genegeerd. Het relaas van verzoeker wordt hier kracht 

bijgezet. 

Dat deze documenten uiterst relevant zijn en de geloofwaardigheid van de verzoeker ondersteunen. 

De verzoeker dient erkend te worden al vluchteling.” 

 

Verzoeker besluit: 

“Het CGVS beging een substantiële onregelmatigheid door de notities van het derde persoonlijk 

onderhoud niet over te maken. De bestreden beslissing dient te worden vernietigd. 

Dat de verzoeker daarnaast geloofwaardig is. 

De verweerster heeft nagelaten de vrees van de verzoeker zorgvuldig te beoordelen en onvoldoende 

rekening heeft gehouden met de voorgelegde documenten. 

De motieven van het CGVS zijn op geen enkel punt deugdelijk noch redelijk. 

De verzoeker dient te worden erkend als vluchteling.” 

 

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande: 

“Het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

Dienvolgens de weigeringsbeslissing genomen door het CGVS dd. 29.04.2021 m.b.t. de verzoeker te 

hervormen en de verzoeker te erkennen als vluchteling, 

Ondergeschikt: 

Minstens aan hem de subsidiaire bescherming toe te kennen, 

Uiterst ondergeschikt: 

De bestreden beslissing te vernietigen en het dossier terug te sturen naar de CGVS met het oog op 

verder onderzoek.” 

 

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift: 

“3. Een artikel gepubliceerd op de site van de mensenrechtenorganisatie Hengaw omtrent Milad; 

4. Foto's van verzoeker met Milad ; 

5. Foto van verzoeker in Koerdische kledij ; 

6. Oproepingsbrief voor zijn vader.” 

 

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen 

 

3.1.1. Verzoeker legt op 8 september 2021 per aangetekend schrijven en door middel van een 

aanvullende nota nieuwe elementen neer.  

 

Het betreft een aantal foto’s waarmee verzoeker zijn deelname wenst te staven aan twee politieke 

activiteiten in Brussel, met name een activiteit op 24 juli 2021 voor het Europees Parlement en een 

activiteit op 13 juli 2021 aan het centraal station. Daarnaast betreft het een originele verklaring van 29 

juli 2021 van Sardar Hussaini, lid van de KDP, die bevestigt dat verzoeker in Iran politiek actief was, 

moest vluchten voor het regime en ook in België politiek actief is. Voorts gaat het om een convocatie 

van 9 juni 2019 met beëdigde vertaling. Tevens legt verzoeker een beëdigde vertaling neer van het 

artikel op de website van Hengaw over de veroordeling van Milad, die te zien is op de bijgevoegde foto. 

Eveneens legt verzoeker een foto neer om zijn deelname, op 7 augustus 2021, aan een politieke 

activiteit in Gent aan te tonen. Tot slot gaat het om een originele brief van 4 augustus 2021 van Sultan 

Gorbani, een vertegenwoordiger van de KDP, die verzoekers politieke engagement in Iran en op heden 

bevestigt, alsmede de envelop waarin deze brief werd verzonden.  

 

3.1.2. Verzoeker legt op 2 november 2021 per aangetekend schrijven en door middel van een 

aanvullende nota andermaal nieuwe elementen neer.  
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Het betreft een bewijs van zijn deelname, via zoom, aan een online vergadering van de KDPI op 9 

oktober 2021.  

 

3.2. Verweerder, die wel een nota met opmerkingen indiende, brengt in de loop van onderhavige 

beroepsprocedure geen nieuwe elementen ter kennis van de Raad.  

 

4. Beoordeling van de zaak 

 

4.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het 

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel 

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. 

 

Verzoeker, die aangeeft geboren te zijn in 1993 en aldus meerderjarig is, duidt in het geheel niet welk(e) 

bepaling(en) van artikel 57/1 van de Vreemdelingenwet, dat betrekking heeft op verzoeken om 

internationale bescherming die voor of door een minderjarige vreemdeling worden ingediend, in casu en 

door de bestreden beslissing zou(den) kunnen zijn geschonden. Evenmin duidt hij waaruit deze 

schending zou bestaan. Derhalve wordt deze schending niet dienstig aangevoerd. 

 

Verzoeker duidt, gelet op zijn geboortejaar en leeftijd, verder op generlei wijze hoe “de rechten van het 

kind zoals onder meer opgenomen in het art. 22bis van de Grondwet en in het artikel 24 van het EU 

Handvest” te dezen en door de bestreden beslissing zouden (kunnen) zijn geschonden. Bijgevolg wordt 

ook deze schending niet op dienstige wijze aangevoerd. 

 

Verzoeker preciseert evenmin welk(e) bepaling(en) van artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet in casu 

en door de bestreden beslissing zou(den) zijn geschonden. Ook concretiseert hij niet waaruit de 

schending in kwestie zou bestaan. Derhalve wordt deze schending niet op dienstige wijze uiteengezet.  

 

4.2. Het proportionaliteitsbeginsel, vorm van het redelijkheidsbeginsel, is, nog daargelaten dat verzoeker 

ook inzake deze vermeende schending geen verdere, concrete duiding verschaft, in onderhavige 

procedure verder niet aan de orde. Het komt de commissaris-generaal in het kader van zijn declaratieve 

opdracht en de Raad in het kader van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht enkel toe na te gaan of een 

vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet 

teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. 

Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze belangen jegens de 

belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder deze declaratieve bevoegdheid. 

 

4.3. Verzoeker kan verder niet worden gevolgd in zijn betoog, op grond van artikel 57/5quater van de 

Vreemdelingenwet, dat de bestreden beslissing zou dienen te worden vernietigd louter omdat hij voordat 

deze beslissing werd genomen en ondanks dat hij hierom had gevraagd geen kopie ontving van de 

notities van zijn derde persoonlijk onderhoud.  

 

Noch uit de inhoud van artikel 57/5quater van de Vreemdelingenwet, noch uit enige andere bepaling kan 

immers worden afgeleid dat het niet voldoen door verweerder aan de vereisten van artikel 57/5quater, § 

2 van de Vreemdelingenwet en het niet verlenen van een termijn aan verzoeker in de zin van artikel 

57/5quater, § 3, derde lid, 2° en/of artikel 57/5quater, § 3, vierde lid van de Vreemdelingenwet zou 

(dienen te) worden gesanctioneerd met of op zich zou dienen te leiden tot een vernietiging van de door 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen genomen beslissing. Het niet naleven 

door verweerder van de voormelde bepaling, heeft enkel tot gevolg dat het wettelijke vermoeden dat de 

verzoeker om internationale bescherming wordt geacht in te stemmen met de inhoud van de notities van 

het persoonlijk onderhoud, zoals vastgesteld in artikel 57/5quater, § 3, vijfde lid van de 

Vreemdelingenwet, geen toepassing vindt.  

 

Bovendien werd verzoeker, zoals genoegzaam blijkt uit de stukken opgenomen in het dossier, in de loop 

van de beroepstermijn op de hoogte gesteld van de inhoud van het volledige administratieve dossier, 

waaronder de kopie van de notities van zijn derde persoonlijk onderhoud. Bijgevolg had verzoeker de 

mogelijkheid om middels het onderhavige verzoekschrift en in het kader van het voorliggende beroep de 

nodige opmerkingen te formuleren over de notities van zijn derde persoonlijk onderhoud. Verzoeker 

formuleert dergelijke opmerkingen echter niet. Hij toont niet aan dat de notities van zijn derde persoonlijk 

onderhoud fouten zouden bevatten en brengt nergens enige correctie aan op de inhoud van deze 

notities.  
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4.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, heeft voorts tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing 

kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat 

verzoeker deze motieven kent en aan inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de 

formele motiveringsplicht bereikt en voert hij de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden 

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in 

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. 

 

4.5. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing in het 

geheel niet aanvecht of betwist waar terecht wordt gesteld dat de in zijner hoofde vastgestelde 

bijzondere procedurele noden hem niet verhinderden om de motieven van zijn verzoek toe te lichten in 

een persoonlijk onderhoud en bijgevolg niet konden leiden tot het toekennen van specifieke 

steunmaatregelen, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden gerespecteerd 

en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.  

 

4.6. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers verzoek om internationale 

bescherming in hetgeen volgt voor wat de overige elementen betreft ambtshalve bij voorrang 

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het 

kader van artikel 48/4. 

 

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke 

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. Gelet op het 

devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle 

aangevoerde argumenten. 

 

4.7. Verzoeker stelt zijn land van herkomst te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar dit land 

omwille van zijn politieke activiteiten voor de KDP. 

 

Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat de algehele geloofwaardigheid van verzoekers 

verklaringen ernstig wordt ondermijnd doordat hij initieel manifest leugenachtige en bedrieglijke 

verklaringen aflegde over zijn zus. In dit kader, wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd: 

“Vooreerst moet worden vastgesteld dat u aanvankelijk verzweeg dat uw zus F. (…) zich in België 

bevond. Zo stelde u in uw eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS dat zij zich in Sanandaj, Iran 

bevond (CGVS I, p. 8). Pas toen u tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud verscheidene vragen 

gesteld werden over uw zus, gaf u toe dat zij toen al een jaar in België verbleef. U legde uit dat u op 

vraag van de partij uit veiligheidsoverwegingen deze informatie had achtergehouden (CGVS II, p. 2). 

Een dergelijke uitleg volstaat allerminst ter rechtvaardiging van het initieel achterhouden van informatie. 

Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van 

herkomst mag immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij reeds van bij de aanvang van de procedure 

waarheidsgetrouwe verklaringen aflegt over zijn identiteit, nationaliteit, relevante gegevens van de 

naaste familieleden en asielmotieven. Deze vaststelling ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid.” 

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één 

concreet en dienstig argument aan. Door deze motieven eenvoudigweg tegen te spreken en te 

ontkennen dat het liegen over de aanwezigheid van zijn zuster in België afbreuk zou doen aan de 

geloofwaardigheid van zijn verklaringen, doet verzoeker aan deze motieven immers op generlei wijze 

afbreuk. Dat zijn zus hem ook niet zou hebben vermeld maar wel geloofwaardig werd bevonden, betreft 

voorts een blote bewering die door verzoeker op generlei wijze wordt gestaafd. Hoe dan ook dient te 

worden opgemerkt dat verzoeker hiermee geenszins zijn eigen, manifest leugenachtige en bedrieglijke 

verklaringen kan vergoelijken en dat hij hiermee geen dienstige uitleg verstrekt voor het verzwijgen van 

het verblijf van zijn zus in België. Zelfs indien verzoekers zus, dit in weerwil van het vermeende 

verzwijgen van verzoeker en op grond van haar andere verklaringen, over de grote lijn als geloofwaardig 

zou zijn bevonden, dan nog dient voorts te worden opgemerkt dat dit geenszins afbreuk doet aan het 

gegeven dat het verzwijgen van (het verblijf in België van) een naast familielid weldegelijk een ernstige, 

negatieve indicatie vormt voor de algehele geloofwaardigheid van de verklaringen van een verzoeker 

om internationale bescherming. 
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Met betrekking tot verzoekers voorgehouden politieke activiteiten en engagement in Iran, wordt in de 

bestreden beslissing verder terecht gesteld: 

“Vervolgens dient gewezen op een aantal merkwaardigheden met betrekking tot uw beweerde politieke 

activiteiten in Iran. Zo is het frappant dat Milad u in vertrouwen nam en u beetje bij beetje over de KDP 

vertelde, u overtuigde om zelf samen met hem politiek actief te worden en dat u drie jaar lang samen 

met hem politieke activiteiten op het getouw zette, maar dat u niet kon zeggen hoe Milad zelf in 

aanraking met de partij was gekomen (CGVS II, p. 13).” 

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Te meer nu Milad 

en hijzelf blijkens het niet betwiste feitenrelaas voorheen reeds vrienden waren en in acht genomen dat 

Milad hem in vertrouwen zou hebben genomen, hem beetje bij beetje zou hebben verteld over de KDP, 

hem zou hebben overtuigd om ook politiek actief te worden en samen met hem jarenlang riskante 

politieke oppositieactiviteiten zou hebben gevoerd, is het in het geheel niet aannemelijk dat verzoeker 

en Milad het nooit zouden hebben gehad en dat Milad hem nooit zou hebben ingelicht over hoe hij zelf 

met de partij in aanraking kwam.  

 

Eveneens wordt omtrent verzoekers voorgehouden politieke activiteiten in de bestreden beslissing met 

reden aangegeven: 

“Daarnaast is het bevreemdend dat u, niettegenstaande de peshmerga’s Milad en u hadden 

opgedragen een goed plan uit te werken, voorzichtig te zijn en zorg te dragen voor zichzelf, stelde dat 

jullie geen bepaald plan hadden bij het verspreiden van cd’s en pamfletten (CGVS I, p. 13-15). Gelet op 

uw verklaring dat u dergelijke activiteit gedurende drie jaar vijf of zes keer uitoefende en telkens 

ongeveer 1500 cd’s en pamfletten verspreiden, bevreemdt deze uitspraak des te meer.” 

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Uit hetgeen hij aanvoert in het 

verzoekschrift, blijkt namelijk andermaal dat Milad en hijzelf, in weerwil van de duidelijke waarschuwing 

vanwege de peshmerga’s en van het aperte risicovolle karakter van hun activiteiten, geen enkel plan 

hadden uitgewerkt en geen concrete afspraken maakten over de nochtans bijzonder risicovolle 

activiteiten die zij samen zouden hebben gevoerd. Dit is niet aannemelijk. In dit kader acht de Raad het 

overigens eveneens uiterst bevreemdend dat verzoeker en Milad, wanneer zij afhankelijk van de 

omstandigheden wel overgingen tot actie, bij gelegenheden verbonden aan de partij vier of vijf nachten 

op pad gingen en daarbij nachtenlang ongeveer 1500 cd’s en pamfletten verspreidden door deze 

willekeurig in tuinen van huizen te werpen. Op deze wijze liepen zij namelijk enerzijds wel een erg groot 

risico om in de loop van deze periode, en zeker naar het einde toe, te worden betrapt en verspilden zij 

anderzijds een groot aantal cd’s en pamfletten. Redelijkerwijze kon dan ook worden verwacht dat zij 

veel omzichtiger, doordachter en doelgerichter tewerk zouden zijn gegaan. 

 

Voorts wordt in de bestreden beslissing op gerechtvaardigde wijze gemotiveerd: 

“In dit verband is het, gelet op enerzijds deze verklaringen van de peshmerga’s en anderzijds gelet op 

het risico op vervolging in Iran wegens betrokkenheid bij Koerdische oppositiepartijen, weinig 

aannemelijk dat u thuis een boek van de Koerdische Democratische Partij, dat u overigens niet kan 

lezen, bewaarde (CGVS I, p. 6-7). Hierop gewezen onderschreef u het risico dat hieraan verbonden 

was. U voegde daaraan toe dat u nooit had gedacht dat u op een dag zou moeten vluchten en dat het 

regime uw woning zou doorzoeken (CGVS II, p. 14). Deze uitleg volstaat niet om uw handelen te 

rechtvaardigen.” 

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Hij vergenoegt zich er immers toe deze 

motieven eenvoudigweg tegen te spreken en te ontkennen. Hiermee doet hij aan deze motieven op 

generlei wijze afbreuk. Te meer nu verzoeker in het verzoekschrift zelf te kennen geeft dat hij zulk boek 

nooit uit zichzelf zou hebben opgezocht, in acht genomen dat hij dit boek niet kon lezen, gelet op het feit 

dat hij zelf het risico onderschreef dat aan de bewaring van zulk boek verbonden was en rekening 

houdende met de expliciete waarschuwingen van de peshmerga’s, ontbeert het iedere 

geloofwaardigheid dat verzoeker thuis een boek van de KDP zou hebben bewaard.  

 

Dient in het kader van het voorgaande daarenboven te worden opgemerkt dat het in het geheel niet 

geloofwaardig is dat verzoeker, nadat hij Milad niet kon bereiken en van diens moeder hoorde dat Milad 

werd gearresteerd door de ettelaat, ondanks dat hij de situatie ernstig genoeg inschatte om onder te 

duiken en het land te verlaten en hoewel hij nog ruimschoots de kans had om zulks voor de beweerde 

inval van de autoriteiten te doen, niet de nodige stappen zou hebben ondernomen teneinde ervoor te 

zorgen dat het (mogelijks) bezwarende materiaal, waaronder het voormelde boek en zijn laptop, zou 

worden vernietigd of weggehaald uit zijn woning.  
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Verder wordt in de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat verzoeker ten overstaan van het CGVS 

niet het minste begin van bewijs voorlegde ter staving van zijn voorgehouden politieke activiteiten en 

engagement in Iran.  

 

Bovendien wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd: 

“Vervolgens schieten uw verklaringen over de situatie in Iran na uw vertrek schromelijk tekort. U had 

geen idee hoe de Iraanse autoriteiten bij Milad terecht zijn gekomen. U had ook geen enkel nieuws over 

hem. U stelde geen contact te hebben met zijn familie of omgeving. U gaf toe dat u wel contact zou 

kunnen leggen maar dat u zulks niet deed omdat het gevaarlijk is voor uw en zijn familie en dat zijn 

familie het niet fijn zal vinden dat iemand naar hun zoon komt vragen (CGVS I, p. 17-18). Deze uitleg 

rechtvaardigt uw nalaten allerminst. Gelet op het voorhanden zijn van allerlei individuele en anonieme 

communicatiemiddelen (GSM, internet, fax....), had u immers de mogelijkheid om andere vrienden die 

volledig los staan van de door u aangehaalde problematiek, te contacteren met het verzoek om de stand 

van zaken voor u na te gaan. Verder wist u niet of Milads familie een advocaat onder de arm heeft 

genomen of waar hij wordt vastgehouden. (…) Aangezien de autoriteiten via Milad bij u terecht zouden 

gekomen zijn, en zijn situatie zeer relevant is voor de situatie voor u in Iran, getuigt dit van een manifest 

gebrek aan interesse in de huidige situatie voor u in Iran. Van een verzoeker kan nochtans 

redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die 

elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas.” 

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Door op algemene 

wijze te poneren dat het niet makkelijk zou zijn om vanuit het buitenland informatie in te winnen in Iran, 

ontkracht hij de voormelde motieven in het geheel niet. Evenmin doet hij hieraan afbreuk met zijn 

herhaalde verwijzing naar het risico verbonden aan pogingen om zich te informeren. Gelet op de 

veelheid aan heden ten dage beschikbaar zijnde individuele en anonieme communicatiemiddelen had 

verzoeker weldegelijk de mogelijkheid om zich, dit eventueel via zijn familie, vrienden, kennissen of 

mogelijke derden of tussenpersonen, te vergewissen van het verdere lot van Milad. Redelijkerwijze kon 

van verzoeker, gezien hij beweert dat zijn lot met dat van voormeld persoon verweven zou zijn, dat zij 

samen activiteiten voerden en dat de autoriteiten ook hem zouden zoeken omwille van dezelfde feiten, 

weldegelijk worden verwacht dat hij deze mogelijkheden ook zou hebben benut. Redelijkerwijze kan van 

een verzoeker om internationale bescherming namelijk worden verwacht dat deze ernstige en 

aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de evolutie van zijn 

problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst. Dat verzoeker klaarblijkelijk naliet dit te doen getuigt 

van een gebrek aan interesse voor zijn voorgehouden problemen en situatie en doet afbreuk aan de 

ernst en de geloofwaardigheid van zijn ingeroepen vrees voor vervolging. 

 

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld: 

“Gevraagd of er over de arrestatie en/of verdwijning van Milad ooit iets naar buiten werd gebracht door 

uw partij of in Koerdische media, stelde u dat zulks niet het geval was. Uw uitleg dat van sommige 

mensen niets in het nieuws komt omdat de familie dat niet wil en dat als het in de media van de partij 

verschijnt het dan nog zwaarder wordt van de familie (CGVS I, p. 24), snijdt weinig hout. Ten eerste gaf 

u gaan geen enkel contact te hebben met de familie van Milad en kan u bijgevolg dus ook niet weten of 

de familie al dan niet ruchtbaarheid wenst te geven aan de zaak van hun zoon. Ten tweede vormt 

aandacht van de partij of van de media een mogelijke manier om druk uit te oefenen op het Iraanse 

regime.” 

Verzoeker laat deze motieven inhoudelijk geheel onverlet. Daarenboven legt hij in de loop van 

onderhavige beroepsprocedure een stuk neer dat zijn eerdere, kennelijke gebrek aan interesse voor zijn 

beweerde problemen, situatie en vrees enkel extra in de verf zet. Hoewel hij eerder eenduidig en 

uitdrukkelijk ontkende dat er over de arrestatie en/of de verdwijning van Milad ooit iets naar buiten werd 

gebracht, komt hij heden immers plots op de proppen met een artikel, uitgaande van een 

mensenrechtenorganisatie en gepubliceerd op het internet, dat dateert van april 2018. Zo verzoeker 

werkelijk samen met Milad N. activiteiten had gevoerd en omwille van deze gemeenschappelijke 

activiteiten net als Milad N. vervolging diende te vrezen vanwege de Iraanse autoriteiten, mocht omwille 

van de reeds hoger aangehaalde redenen worden verwacht dat hij zich over het verdere lot van Milad 

reeds (veel) eerder terdege zou hebben geïnformeerd. Dat hij bij het CGVS nog ontkende dat er over 

Milad iets naar buiten werd gebracht en nog in volledige onwetendheid verkeerde over diens verder lot, 

terwijl hij heden een artikel bijbrengt dat dateert van april 2018 en eenvoudigweg op het internet te 

vinden is en was en waarin het verdere lot van Milad blijkens de bij verzoekers eerste aanvullende nota 

gevoegde vertaling beschreven wordt, doet aldus op ernstige en fundamentele wijze verder afbreuk aan 

de geloofwaardigheid van zijn vermeende gemeenschappelijke activiteiten met deze persoon en de door 

hem aangevoerde, hieruit voortgesproten problemen met en vrees voor vervolging ten aanzien van de 

Iraanse autoriteiten.  
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Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing eveneens op gerechtvaardigde wijze 

gemotiveerd: 

“Ook over uw eigen situatie kon u slechts weinig vertellen. U had geen enkel idee hoe de autoriteiten bij 

u terecht gekomen zijn. (CGVS I, p. 17). Noch u noch uw familie nam een advocaat om te informeren 

naar de stand van zaken in het dossier tegen u (CGVS, p. 24). Bijgevolg overtuigt uw verklaring dat er 

geen gerechtelijke procedure tegen u in Iran loopt omdat de autoriteiten op de hoogte zijn van uw vlucht 

naar het buitenland (CGVS I, p. 8-9) niet. Het feit dat u er zo zeker van bent dat er geen gerechtelijke 

procedure tegen u loopt komt overigens zeer bevreemdend over aangezien u zich niet of nauwelijks 

geïnformeerd heeft. Het gegeven dat u zich geen moeite hebt getroost om naar de stand van zaken in 

een dossier tegen u te informeren tonen andermaal een gebrek aan interesse in de situatie voor u in 

Iran aan.” 

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één 

concreet en dienstig argument aan. Waar hij poneert dat het niet nuttig zou zijn om zich te informeren 

omdat zulks niet kan zolang het dossier op het niveau van de inlichtingendienst zit, dient immers te 

worden opgemerkt dat verzoeker met dit ondoordachte betoog enkel het frappante gebrek aan interesse 

in zijner hoofde verder kan benadrukken. Hij gaat met deze uitleg namelijk volledig voorbij aan het 

gegeven dat hij het net door na te laten zich te (proberen) informeren over de stand van zaken van zijn 

dossier onmogelijk maakt om te weten wanneer het dossier niet langer op het niveau van de 

inlichtingendienst zit. Hoe dan ook biedt verzoeker met deze uitleg geen dienstige verklaring voor de 

voormelde inconsistentie in zijn gezegden. Dat hij enerzijds aangaf dat hij zich over de stand van zaken 

in zijn dossier in het geheel niet informeerde, strookt geenszins met het feit dat hij anderzijds met 

zekerheid poneerde dat er geen gerechtelijke procedure tegen hem liep omdat de autoriteiten op de 

hoogte waren van zijn vlucht. Deze vaststelling doet andermaal afbreuk aan de geloofwaardigheid van 

zijn beweerde asielmotieven en vrees.  

 

Bovendien vertoonde verzoeker een kennelijk gebrek aan kennis omtrent de partij waarvoor hij 

activiteiten beweerde te hebben uitgevoerd. Dienaangaande, wordt in de bestreden beslissing met 

reden gemotiveerd: 

“Voorts moet worden opgemerkt dat uw kennis van uw partij ook eerder beperkt bleek. 

Niettegenstaande u gedurende drie jaar lang vijf of zes keer per jaar peshmerga’s zou hebben ontmoet, 

bleek u de naam van de gewapende vleugel van uw partij niet te kennen (CGVS I, p. 23). Voorts is het 

merkwaardig dat u nog nooit gehoord had van een Koerdische milieurechtenactivist en een Koerdische 

vrouwenrechtenactiviste die allebei in Sanandaj, uw stad, werden opgepakt in 2020 en aan wiens zaken 

aandacht werd besteed op de website van uw partij. Ook de namen van twee vooraanstaande 

vertegenwoordigers van uw partij zegden u niets. Opmerkelijk is ook dat u niet kon zeggen waar in 

Europa de partij haar (Europese) hoofdkwartier heeft. U bleek evenmin op de hoogte van het bestaan 

van de verschillende partijlogo’s doorheen de geschiedenis van de partij (CGVS II, p. 11). Hoewel u 

weliswaar enige notie had van het ideeëngoed van uw partij, verbaasde het toch dat u belangrijke 

strijdpunten zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, zowel in de maatschappij als in de familiecontext, 

de scheiding tussen religie en staat, en opkomen voor de sociale en economische belangen van 

arbeiders niet noemde (CGVS II, p. 12).” 

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Uit zijn voormelde gezegden blijkt 

vooreerst weldegelijk genoegzaam dat hij de specifieke naam van de gewapende vleugel van zijn partij 

niet kon verstrekken.  

Verder mocht van verzoeker, zo hij zijn stad en land daadwerkelijk had verlaten nadat hij problemen 

kreeg ten gevolge van politieke activiteiten voor de KDP, weldegelijk redelijkerwijze worden verwacht 

dat hij de situatie aldaar in het algemeen en de situatie voor de Koerden aldaar in het bijzonder toch 

enigszins zou opvolgen en dat hij op de hoogte zou zijn van de Koerdische milieurechtenactivist en de 

Koerdische vrouwenrechtenactiviste die in de stad waarmee hij banden vertoont werden opgepakt in 

2020 en aan wiens zaken de nodige aandacht werd besteed op de website van zijn eigen partij.  

Dat de KDP geen hoofdkwartier zou hebben in Europa, betreft verder een blote, niet-gestaafde en 

ongefundeerde bewering vanwege verzoeker. 

De vaststelling dat de namen van twee vooraanstaande vertegenwoordigers van zijn eigen partij hem 

niets bleken te zeggen, laat verzoeker voorts geheel ongemoeid.  

Ook weerlegt verzoeker niet dat hij niet op de hoogte bleek van het bestaan van de verschillende logo’s 

van de partij in de loop van de geschiedenis. Van iemand die bijzonder risicovolle oppositieactiviteiten 

beweert te hebben gevoerd voor een partij, die daardoor problemen zou hebben gekend en die 

daardoor zijn land van herkomst zou hebben dienen te verlaten, mag nochtans weldegelijk een 

doorgedreven interesse in en identificatie met deze partij worden verwacht, zodat het niet onredelijk was 

om van verzoeker te verwachten dat hij op de hoogte zou zijn omtrent het bestaan van de verschillende 

partijlogo’s in de loop der jaren. 
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Verzoeker voert blijkens een lezing van het verzoekschrift verder niet één concreet en dienstig argument 

aan ter weerlegging van de vaststelling dat, hoewel hij weliswaar enige notie had van het ideeëngoed 

van de partij, hij een aantal andere, nochtans belangrijke, strijdpunten van deze partij niet noemde, 

zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, dit zowel in de maatschappij als in de familiecontext, de 

scheiding tussen religie en staat, en het opkomen voor de sociale en economische belangen van 

arbeiders. Gelet op zijn voorgehouden profiel, activisme en vrees, mocht van verzoeker ook op dit vlak 

een meer gedegen kennis worden verwacht.  

 

De voormelde vaststellingen zijn ruimschoots afdoende om te besluiten dat niet het minste geloof kan 

worden gehecht aan verzoekers vermeende politieke activiteiten en engagement in Iran. Derhalve wordt 

in de bestreden beslissing terecht geconcludeerd: 

“Bovenstaande vaststellingen zetten de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas volledig op de helling.” 

 

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing eveneens met recht gemotiveerd: 

“De elementen die wijzen op uw tekort aan geloofwaardigheid zijn bovendien van die aard dat ze het 

onmogelijk maken om zicht te krijgen op uw werkelijke achtergrond of reële situatie, meer bepaald om 

de redenen waarom u uw land verlaten hebt, op uw eventuele relaties met de autoriteiten van uw land 

van herkomst en op het eventuele risico op vervolging. Ze zijn tevens van die aard dat zij een 

beoordeling van het risico van vervolging ten gevolge van uw in België gevoerde activiteiten onmogelijk 

maken. Het is immers voor dit laatste van primordiaal belang een reëel en geloofwaardig beeld te 

hebben van uw achtergrond, uw eventuele relaties met de autoriteiten en uw vroeger verrichte 

activiteiten. Door uw ongeloofwaardige verklaringen inzake uw vluchtmotieven maakt u die beoordeling 

onmogelijk. 

Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op 

vervolging/ moeilijkheden en de ernst van die vervolging/moeilijkheden van cruciaal belang. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met de beoordeling van de activiteiten ontwikkeld in het gastland door de 

overheden van het land van herkomst. Enkel indien de aangehaalde activiteiten leiden tot een 

toeschrijving van een dissidente overtuiging door bovenvermelde overheden is er sprake van een reëel 

risico op vervolging en/of moeilijkheden in het land van herkomst. Het is niet aannemelijk dat activiteiten 

ontwikkeld na de vlucht leiden tot een reëel risico indien de overheden in het land van herkomst er niet 

van op de hoogte zijn of indien het opportunistische karakter van voornoemde activiteiten voor eenieder 

duidelijk is met inbegrip van de nationale overheden. 

In dit verband kan erop gewezen worden dat uw activiteiten voor de KDP in Europa, zeer gelimiteerd 

blijken te zijn. 

U verblijft sinds eind 2017 in Europa. U nam slechts deel aan één fysieke activiteit, een bijeenkomst van 

de KDP in Duitsland ter gelegenheid van de 72ste verjaardag van de stichting van uw partij U stelde 

weliswaar dat uw partij geen afdeling heeft in België, dat u contacten legde met de KDPI en dat er door 

corona geen fysieke activiteiten kunnen georganiseerd worden (CGVS I, p. 20-21; II, p. 9), doch deze 

uitleg kan slechts weinig overtuigen. Van de verantwoordelijke van uw partij in België kon u enkel de 

voornaam, Khaled, noemen. Ook al verblijft u al meer dan twee jaar in België, u hebt hem nog nooit 

ontmoet (CGVS II, p. 6-7). 

Voorts nam u deel aan drie zoommeetings van de KDPI en een demonstratie voor de Iraanse 

ambassade georganiseerd door de Koerdische partij PJAK. Hierbij kan vooreerst worden opgemerkt dat 

nergens uit de door u neergelegde foto’s blijkt dat u op de betoging meer was dan een gewone 

deelnemer. Daarenboven is het op z’n minst vreemd dat u als KDP-er deelneemt aan activiteiten van 

concurrerende Koerdische partijen zoals KDPI en PJAK, wat weinig ideologische vastheid verraadt.” 

Verzoeker slaagt er niet in om de voormelde motieven te ontkrachten. De Raad is van oordeel dat, 

gezien verzoeker blijkens het voorgaande kennelijk ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent zijn 

beweerde politieke activisme in Iran en de hieruit voortgesproten problemen en vrees, verzoekers 

voormelde, bovendien eerder beperkte activiteiten in Europa en België voorafgaand aan het nemen van 

de bestreden beslissing klaarblijkelijk niet zijn ingegeven door een oprechte en diepgewortelde politieke 

overtuiging. Dit geldt nog des te meer nu en wordt bevestigd door de vaststelling dat verzoeker er 

kennelijk niet mee inzit om, hoewel hij KDP-activist beweert te zijn, deel te nemen aan activiteiten van 

verschillende concurrerende partijen zoals de KDPI en de PJAK. Hieruit blijkt weldegelijk weinig 

identificatie met een welbepaalde partij en weinig ideologische vastheid en overtuiging. Dat deze 

partijen op bepaalde vlakken wel raakvlakken zouden hebben in de mate waarin zij opkomen voor de 

rechten van Koerden, doet hieraan geenszins afbreuk nu dit niet wegneemt dat het concurrerende 

partijen betreffen en nu bijgevolg aangenomen kan worden dat verzoeker zich, indien hij werkelijk en 

oprecht vanuit een politieke overtuiging politieke oppositieactiviteiten zou hebben gevoerd voor deze 

partij in Iran en deze wenste verder te zetten in Europa, zou zijn blijven identificeren met het 

gedachtengoed van de KDP. Dat hij desalniettemin ervoor zou hebben gekozen om deel te nemen aan 
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de activiteiten van niet één maar verschillende andere politieke partijen, dit louter omdat er in België 

geen afdeling van de KDP zou zijn, getuigt aldus weldegelijk van een louter opportunistisch motief 

achter deze activiteiten. Eveneens kan dit worden afgeleid uit het bijzonder beperkte en sporadische 

politieke engagement van verzoeker na aankomst in Europa. Zoals terecht wordt aangehaald in de 

bestreden beslissing, nam verzoeker voorafgaand aan deze beslissing ondanks dat hij reeds jarenlang 

in Europa vertoefde slechts deel aan één fysieke activiteit, met name een bijeenkomst in Duitsland, van 

de KDP, aan een demonstratie voor de Iraanse ambassade van de PJAK en aan drie zoommeetings 

van de KDPI in België. Daarenboven bleek hij de volledige naam van de verantwoordelijke van zijn partij 

in België niet eens te kennen en had hij deze persoon, hoewel hij hier reeds twee jaar verbleef, nog 

nooit ontmoet. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige karakter van verzoekers relaas inzake zijn 

politieke activisme en problemen in Iran en in acht genomen de voormelde vaststellingen omtrent 

verzoekers politieke activiteiten en engagement in Europa, oordeelt de Raad dat verzoekers politieke 

activiteiten in Europa voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing een kennelijk en louter 

opportunistisch karakter hadden en er enkel toe strekten om op deze basis een vorm van internationale 

bescherming en/of een verblijfsmachtiging te kunnen verwerven.  

 

Dat verzoeker in de loop van de onderhavige beroepsprocedure en enkele maanden na het indienen 

van het voorliggende beroepsverzoekschrift, dit in tegenstelling met voorheen, politiek plots wel 

gedurende korte tijd erg actief werd en op enkele weken tijd zou hebben deelgenomen aan een aantal 

fysieke, politieke bijeenkomsten op 13 juli 2021, op 24 juli 2021 en op 7 augustus 2021, waarna hij 

andermaal inactief werd om nadien nog eenmalig deel te nemen aan een zoommeeting op 9 oktober 

2021, zet het beperkte en opportunistische karakter van zijn eerdere, hoger aangehaalde activiteiten, 

enkel extra in de verf. Bovendien getuigt dit eveneens van het kennelijke en louter opportunistische 

karakter van deze nieuwe activiteiten. Ingevolge het volstrekt ongeloofwaardige karakter van verzoekers 

relaas inzake zijn politieke activisme en problemen in Iran en in acht genomen het kennelijk en louter 

opportunistisch karakter van verzoekers eerdere activiteiten in Europa, oordeelt de Raad dat ook 

verzoekers nieuwe, voormelde politieke activiteiten in Europa klaarblijkelijk niet zijn ingegeven vanuit 

een oprechte, diepgewortelde politieke overtuiging doch dat deze een klaarblijkelijk en louter 

opportunistisch karakter hebben en er enkel toe strekken om op deze basis een vorm van internationale 

bescherming en/of een verblijfsmachtiging te kunnen verwerven.  

 

Daarenboven maakt verzoeker in het geheel niet aannemelijk, toont hij op generlei wijze aan en reikt hij 

niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de Iraanse 

autoriteiten op de hoogte zouden zijn of zouden dreigen te komen van zijn voormelde, beperkte politieke 

activisme in Europa. Uit de stukken die verzoeker ter staving hiervan bijbrengt, blijkt immers dat hij 

slechts aanwezig was, als gewone deelnemer, op een beperkt aantal, bovendien kleinschalige 

activiteiten van verschillende partijen. Dat hij daarbij, zoals hij benadrukt in het verzoekschrift, dit 

bovendien enkele jaren geleden en in Duitsland, eenmalig het woord zou hebben genomen, kan 

geenszins volstaan om aan te tonen of aannemelijk te maken dat de Iraanse autoriteiten van deze 

beperkte activiteiten op de hoogte zouden zijn; laat staan dat aangenomen zou kunnen worden dat zij 

hem, in weerwil van het duidelijke en louter opportunistische karakter van zijn aanwezigheid aldaar, 

ingevolge hiervan zouden wensen te viseren of vervolgen. Verzoeker betwist de vaststelling verder niet 

dat de Iraanse autoriteiten geen interesse hebben in het vervolgen van afgewezen asielzoekers omwille 

van hun activiteiten in het buitenland, ook deze die verband houden met hun verzoek om internationale 

bescherming, dat deze over het algemeen weinig aandacht schenken aan terugkerende verzoekers om 

internationale bescherming en dat deze weinig tot geen aandacht hebben voor wat deze verzoekers in 

het buitenland hebben gezegd, gedaan of op het internet gezet. Het zijn vooral personen die al een 

verhoogd risicoprofiel hebben of die al in de negatieve aandacht staan van de Iraanse autoriteiten die bij 

een terugkeer een verhoogd risico lopen om problemen te riskeren. Dient in dit kader te worden 

vastgesteld dat verzoeker, dit mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, zulks in zijner 

hoofde in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt. Er kan immers geen geloof worden gehecht 

aan de bewering dat hij in Iran politieke activiteiten zou hebben gevoerd en daardoor problemen zou 

hebben gekend met en een vrees zou dienen te koesteren ten aanzien van de Iraanse autoriteiten, hij 

reikt niet één concreet en objectief gegeven aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de autoriteiten 

weet zouden hebben van zijn activiteiten in Europa en hij maakt, gelet op het aperte opportunistische 

karakter van deze activiteiten, hoe dan ook niet aannemelijk dat hij daardoor in concreto in de negatieve 

aandacht van zijn autoriteiten zou staan.  

 

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land 

van herkomst politieke activiteiten zal ontplooien, dat hij zich aldaar als politiek opposant zal 

manifesteren en dat hij er als dusdanig zal worden gepercipieerd door zijn omgeving en/of zijn 
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autoriteiten; laat staan dat aangenomen zou kunnen worden dat hij ingevolge hiervan vervolging zou 

riskeren.  

 

Derhalve is verzoekers verwijzing naar informatie over de situatie voor politieke opposanten in Iran en 

voor personen die er als dusdanig worden gepercipieerd voor het overige niet dienstig. Deze informatie 

is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op verzoekers persoon. Dergelijke algemene 

informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van 

herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient zulks in concreto 

aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, manifest in gebreke. 

 

De foto’s, documenten en stukken die verzoeker ter staving van zijn politieke activiteiten in Europa 

neerlegde en neerlegt, zoals opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief dossier en zoals 

bij de twee door verzoeker ingediende aanvullende nota’s gevoegd, zijn niet van zulke aard dat zij 

afbreuk kunnen doen aan het voorgaande. Aan dergelijke stukken kan namelijk hoogstens een 

ondersteunende bewijswaarde worden gehecht, met name het vermogen om een intrinsiek 

geloofwaardig asielrelaas en geloofwaardige politieke overtuiging kracht bij te zetten. Op zich kunnen zij 

echter in het geheel niet volstaan om de teloorgegane geloofwaardigheid omtrent deze elementen te 

herstellen, vormen zij geen indicatie of bewijs voor de ernst en de oprechtheid van het politieke 

engagement en activiteiten van de betrokkene en sluiten zij niet uit dat diens engagement en activiteiten 

in Europa zijn ingegeven vanuit louter opportunistische overwegingen. Bijgevolg kunnen deze stukken 

geen afbreuk doen aan de hoger gedane vaststelling dat verzoekers politieke engagement en 

activiteiten in Europa in casu een klaarblijkelijk en louter opportunistisch karakter hadden en er enkel toe 

strekken om op deze basis een vorm van internationale bescherming en/of een verblijfsmachtiging te 

kunnen verwerven. 

 

In zoverre in een aantal van de voormelde, ter staving van verzoekers politieke engagement en 

activiteiten in Europa neergelegde documenten, daarnaast wordt bevestigd dat hij politiek actief zou zijn 

geweest in Iran en daarom zijn land zou hebben dienen te verlaten, dient voorts te worden opgemerkt 

dat op dit vlak niet de minste bewijswaarde kan worden gehecht aan de betreffende stukken. Deze 

stukken vertonen op dit vlak immers een duidelijk gesolliciteerd karakter en werden klaarblijkelijk 

opgesteld op vraag en ten behoeve van verzoeker. Daarenboven wordt in deze stukken slechts op 

bijzonder algemene wijze verwezen naar verzoekers vermeende politieke profiel, activiteiten en 

problemen in Iran en wordt daarbij nergens aangegeven of aangetoond dat, op welke wijze en via welke 

kanalen deze elementen op hun waarachtigheid zouden zijn onderzocht. Hoe dan ook hebben dergelijke 

attesten en getuigenissen geen officieel karakter, noch officiële bewijswaarde. Verder kan aan zulke 

stukken, zoals reeds hoger werd opgemerkt, hoogstens een ondersteunende bewijswaarde worden 

toegekend, met name het vermogen om een intrinsiek geloofwaardig politiek engagement en relaas 

kracht bij te zetten. Op zich kunnen zij echter hoegenaamd niet volstaan om het gebrek aan 

geloofwaardigheid dienaangaande te herstellen.  

 

De benevens de reeds hoger aangehaalde en besproken stukken en documenten, in de map 

‘documenten’ in het administratief dossier opgenomen documenten en stukken, zoals bijgebracht door 

verzoeker, kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte 

redenen, evenmin afbreuk doen aan het voorgaande. Deze redenen luiden als volgt: 

“Uw identiteit en nationaliteit staan niet ter discussie. (…) De nieuwsberichten over Heydar Ghorbani en 

Sadegh Zarza hebben geen betrekking op u persoonlijk.” 

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Dat het eerste nieuwsbericht 

betrekking heeft op een ver familielid van verzoeker, wordt niet betwist. Verzoeker haalde echter geen 

aan zijn verre band met dit familielid verbonden problemen aan en formuleerde in dit kader geen vrees. 

Ook in het verzoekschrift doet hij zulks niet. Bovendien heeft het artikel in kwestie, zoals terecht wordt 

aangehaald in de bestreden beslissing, geen betrekking op verzoekers persoon. Verzoeker kan met de 

verwijzing naar dit artikel en met de verwijzing naar het artikel over Sadegh Zarza dan ook hoegenaamd 

niet volstaan om aan te tonen dat hijzelf persoonlijk en in concreto zou dreigen te worden geviseerd of 

vervolgd. Verzoeker dient zulks concreet aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, 

manifest in gebreke.  

 

Ook de overige stukken en documenten, die verzoeker benevens de reeds hoger besproken stukken en 

documenten bij het verzoekschrift voegt en die hij met een voor eensluidend verklaarde vertaling 

neerlegt door middel van zijn eerste aanvullende nota, zijn niet van zulke aard dat zij afbreuk kunnen 

doen aan de hoger gedane vaststellingen.  
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De publicatie van de mensenrechtenorganisatie Hengaw werd reeds hoger besproken. Daarbij werd 

reeds hoger opgemerkt dat, zo verzoeker werkelijk samen met Milad N. activiteiten had gevoerd en 

omwille van deze gemeenschappelijke activiteiten net als Milad N. vervolging diende te vrezen vanwege 

de Iraanse autoriteiten, verwacht mocht worden dat hij zich over het verdere lot van Milad reeds (veel) 

eerder terdege zou hebben geïnformeerd. Tevens werd reeds hoger vastgesteld dat het feit dat 

verzoeker bij het CGVS nog ontkende dat er over Milad iets naar buiten werd gebracht en nog in 

volledige onwetendheid verkeerde over diens verder lot, terwijl hij heden een artikel bijbrengt dat dateert 

van april 2018 en eenvoudigweg op het internet te vinden is en was en waarin het verdere lot van Milad 

beschreven wordt, op ernstige en fundamentele wijze afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van zijn 

vermeende gemeenschappelijke activiteiten met deze persoon en de door hem aangevoerde, hieruit 

voortgesproten problemen met en vrees voor vervolging ten aanzien van de Iraanse autoriteiten.  

Mede gelet op deze vaststelling, dragen de foto’s die verzoeker bij het verzoekschrift voegt en waarop 

hij wordt afgebeeld samen met Milad N. verder niets bij aan verzoekers relaas. Nog daargelaten dat 

zulke foto’s eenvoudigweg kunnen worden gemanipuleerd, kan uit hetgeen op deze foto’s wordt 

afgebeeld immers hoogstens worden afgeleid dat verzoeker de hierop afgebeelde persoon kende. 

Welke zijn precieze band met deze persoon was, blijkt hieruit hoegenaamd niet. Evenmin kan hieruit 

worden afgeleid dat of welke activiteiten verzoeker samen met deze persoon zou hebben gevoerd. 

Bijgevolg vermogen deze foto’s op generlei wijze de teloorgegane geloofwaardigheid van verzoekers 

vermeende gemeenschappelijke activiteiten met deze persoon, de hieruit voortgesproten problemen en 

de hierop geschraagde vrees te herstellen.  

De foto waarop verzoeker wordt afgebeeld met naar eigen zeggen Koerdische kledij, bevat evenmin 

enige informatie die aan het voorgaande afbreuk zou kunnen doen.  

De convocatie op naam van verzoekers vader betreft een stuk waarvan de authenticiteit en herkomst in 

wezen niet kunnen worden nagegaan en dat door eenieder met een computer en een stempel kan zijn 

aangemaakt of gefabriceerd. Verder kan ook aan dergelijke stukken hoogstens een ondersteunende 

bewijskracht worden toegekend. Op zich kunnen zij echter niet volstaan om de teloorgegane 

geloofwaardigheid van een relaas te herstellen. Dat verzoeker ten aanzien van deze convocatie in zijn 

(eerste) aanvullende nota verkeerdelijk stelt dat het een convocatie op zijn eigen naam zou zijn, komt de 

bewijswaarde van dit stuk overigens evenmin ten goede. Hoe dan ook dient te worden vastgesteld dat in 

dit document slechts op algemene wijze wordt aangegeven dat verzoekers vader zich dient aan te 

bieden “om enkele dingen te verduidelijken”. Aldus kan hieruit niet worden afgeleid om welke reden of 

op basis van welk feit verzoekers vader zich dient aan te bieden; laat staan dat hieruit zou kunnen 

worden afgeleid dat deze convocatie ook maar enig verband zou vertonen met de hoger 

ongeloofwaardig bevonden asielmotieven van verzoeker.  

 

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat verzoeker de bestreden beslissing in het geheel niet 

aanvecht of betwist waar gemotiveerd wordt: 

“Voor wat betreft het gegeven dat in hoofde van uw zus een beslissing van erkenning van hoedanigheid 

van vluchteling werd genomen, dient erop gewezen het loutere feit dat u een gezinslid bent van een 

begunstigde van internationale bescherming geen gevolg heeft voor uw verzoek om internationale 

bescherming en u niet automatisch recht geeft op een internationale beschermingsstatus daar u geen 

concrete elementen aanbrengt waaruit zou blijken dat er omwille van uw familieband een gegronde 

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in uw hoofde zou bestaan. 

Elk verzoek om internationale bescherming dient immers op individuele basis te worden beoordeeld, 

waarbij wordt rekening gehouden met de persoon van de verzoeker, de specifieke gegevens van het 

dossier en de algemene situatie in het land van herkomst op het ogenblik van de beslissing aangaande 

het verzoek om internationale bescherming. Noch de Conventie van Genève, noch de Europese 

regelgeving (zie HvJ, 4 oktober 2018, zaak C-652/16) noch de Belgische wetgeving verplichten de 

Belgische asielinstanties om een internationale beschermingsstatus toe te kennen aan een familielid 

van een begunstigde van internationale bescherming louter op basis van zijn familieband met deze 

persoon. 

In haar arrest van 4 oktober 2018, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie herhaald en 

benadrukt dat de richtlijn 2011/95/EU, zogenaamd ‘Kwalificatie (herschikking)’ de toekenning van 

internationale bescherming uitdrukkelijk voorbehoudt aan personen bedoeld in de richtlijn : de personen 

die een gegronde vrees voor persoonlijke vervolging hebben en de personen die een persoonlijk reëel 

risico op ernstige schade lopen. Dit is niet het geval wat u betreft, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het 

staat u vrij gebruik te maken van de geëigende procedures die mogelijk kunnen leiden tot een 

verblijfsrecht in België op basis van uw gezinssituatie.” 

Deze motieven vinden steun in het dossier en zijn pertinent en terecht. Bijgevolg blijven zij 

onverminderd overeind. Ook in het voorliggende verzoekschrift formuleert verzoeker daarenboven niet 

de minste, aan zijn zus gelinkte, vrees voor vervolging.  
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees 

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals 

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 
 

4.8. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere 

elementen dan de aangevoerde asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen 

dienaangaande, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in 

zijner hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land 

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de 

Vreemdelingenwet.  

 

4.9. Verzoeker duidt voor het overige niet op welke wijze het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel in casu en door verweerder zouden zijn geschonden. Bijgevolg worden ook deze 

schendingen niet dienstig aangevoerd. 

 

4.10. De Raad ziet gelet op hetgeen voorafgaat geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen 

en de zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier januari tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  J. BIEBAUT 


